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In menig huiskamer wordt op weg 
naar Kerstmis de stal tevoorschijn 
gehaald. Hoort bij de voorberei-
dingen. Het stalletje moet er keurig 
bijstaan om – samen met de kerst-
groep – een passende bijdrage te 
leveren aan de gezellige kerstsfeer.

Omdat soms wat slordig is opgeruimd 
of te voorschijn gehaald, wordt waar 
nodig gerepareerd. Soms wil je het 
mooier maken, dus wordt een en 
ander verbeterd en geklust. Maar is 
dat wel verstandig? Is het passend, 
dat het stalletje er zo mooi mogelijk 
moet uitzien? Is dat wel de juiste sfeer?
In de voorbije maand oktober was ik 
op werkbezoek in de Filippijnen. Als 
coördinator van een internationaal 
fonds bereid ik projecten voor om 
onderwijskansen te bieden aan 
jongeren in arme gebieden in onze 
wereld. We willen zien hoe het gaat 
met de besteding van de gelden, en 
onderstrepen onze waardering voor 
het werk aan een betere toekomst 
voor deze jongeren. 

Na de mis in een kerk bij een sloppen-
wijk van Manilla, de hoofdstad met 
ruim 20 miljoen inwoners, gingen we 
met een priester van de parochie de 
sloppenwijk in. Wat je dan ziet is 
eigenlijk niet te beschrijven. Smalle 
straatjes, vol met alle mogelijke en 
onmogelijke rommel, waar mensen 
toch gebruik van kunnen maken. 
Huizen op allerhande wijzen in elkaar 
getimmerd om toch enigszins beschut 
en droog te zitten. Werkplaatsjes in 
donkere hoeken om voor belachelijk 
lage prijzen een beetje inkomen te 
hebben. Bijv. lapjes stof van oude 
kleren snijden en knippen, die aan 
elkaar naaien tot poetsdoeken e.d. en 
je verdient 1 of 2 dollar als je een kilo 
bij elkaar hebt gefabriceerd. Op een 
gegeven moment werden we ergens 
binnen uitgenodigd: door een smal en 
donker gangetje kwamen we in de 
‘kamer’, een soort kelder van zo’n 3 bij 4 
meter, maar dat was kamer en keuken 
en zelfs slaapkamer ineen, geen ramen, 
boven zat een gat in de muur, waar 
door een beetje licht binnen kwam. 

Ontzettend armoedig alles. Er waren 4 
kinderen binnen tussen de 8 en 15 jaar. 
Vader is overleden en moeder vertrok-
ken. Bij het oudste meisje was kort 
geleden een been geamputeerd, 
omdat een ernstige ontsteking haar 
fataal zou worden. Deze kinderen 
overleven dank zij de zorg van de 
parochie. Onze kerststal hoeft er niet zo 
piekfijn uit te zien. Miljoenen mensen 
wonen dikwijls in mindere ‘huizen’. 
Jezus werd geboren in vergelijkbare 
miserabele omstandigheden om van 
daaruit juist deze mensen nieuwe 
kansen te bieden. Hij roept ons op om 
de hongerige, de dorstige, de naakte, 
de zieke, de vreemdeling, de gevange-
ne hulp te bieden. Kerstmis wordt pas 
echt een feest, wanneer we van onze 
welvaart delen met hen die tekort 
komen. Niet erg als we dat een beetje 
voelen. Er zijn zó veel mensen, die het 
dagelijks voelen. Jezus kwam in onze 
wereld om vrede en geluk te brengen 
aan álle mensen. 

Theo Blokland, pastoor

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.
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Woon-zorgcentrum 
Groot Hoogwaak
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk aan Zee
T 071 - 368 88 88
info@groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl

Op het moment dat ik dit schrijf, 
giert en buldert de eerste herfst-
storm om het huis.

Dit jaar beleven wij dus inderdaad 
een herfststorm, of was dat vorig jaar 
ook? Ik weet het eerlijk gezegd niet 
meer, net zomin als ik mij deze storm 
volgend jaar nog zal herinneren.
Ons geheugen is iets vreemds: kleine, 
onbeduidende dingen weet je je jaren 
later nog vlijmscherp te herinneren, 
terwijl veel belangrijker zaken weg-
zakken en alleen met behulp van 
(bijvoorbeeld) een bewaard briefje 
weer opgehaald kunnen worden.
Wat wij ons waarschijnlijk allemaal 
volgend jaar nog heel goed zullen 
herinneren is dat KBO Noordwijk dit 
jaar 60 jaar bestaat. Wat hebben wij 
dit jaar veel fijne, goede, sportieve, 

leerzame dagen meegemaakt! Er was 
voor ieder van ons wel tenminste 
één, maar voor velen meer middagen 
waar wij konden genieten van wat 
werd aangeboden en bovendien de 
warmte konden ervaren om dat met 
elkaar te doen. Dat is KBO!
Het slotfeest in de Muze was, zoals dat 
de bedoeling was, een schitterend 
feest waar Noordwijkse artiesten ons 
verrasten met hun uitvoeringen. Een 
feest waar nog lang over zal worden 
nagepraat.
Dit alles was nooit zo goed en zo 
enthousiast gerealiseerd als Annie 
van Beelen, samen met Ans Weerink 
en Hannie Jongeneel daar niet 
mateloos veel uren aan hadden 
gewerkt. Ik denk dat ik namens u allen 
mijn waardering en bewondering 
uitspreek en hun bedank voor het 

vele werk dat zij dit jaar voor ons 
jubileum hebben verricht.
Dat de officiële jubileumviering nu is 
afgesloten, betekent natuurlijk niet 
dat er dit jaar niets meer gebeurt. 
Kijkt u maar eens naar het program-
ma van de komende tijd. Opnieuw 
veel mogelijkheden om elkaar te 
treffen. Blijf dus niet thuis zitten, 
maar kom er gezellig bij.
De WMO-accademie is afgesloten en 
dat betekent dat onze ouderenadvi-
seurs en Belasting-adviseurs helemaal 
op de hoogte zijn van datgene wat 
binnen de gemeente voor u van 
belang is, als u gebruik wilt/moet 
maken van WMO-voorzieningen. 
Vraag hen ernaar en zij zullen u 
graag helpen.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

De stal
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Locatie: theater De Muze, 12 november 2016
Het jubileum jaar is nu voorbij. Dit eindfeest is gevierd met 
een spetterend feest in theater De Muze. Door de vele 
aanmeldingen was het een zeer druk bezochte middag-
voorstelling en dus een overvolle zaal. Vanaf 13.00 uur 
kwamen de eerste bezoekers binnenlopen die werden 
ontvangen door de dames van het ontvangstcomité. Bij 
binnenkomst ontving een ieder het programmaboekje van 
deze middag met de nodige informatie over hetgeen zou 
worden opgevoerd.

Helaas ging de zaal in De Muze pas tegen 14.00 uur open, 
waardoor de bezoekers onnodig lang in de foyer moesten 
wachten alvorens een plaats te kunnen zoeken in de zaal. 
Dit ondanks de afspraken die met De Muze waren gemaakt 
over het gewenste verloop van dit soort zaken. Daardoor 
verliep het innemen van de plaatsen onnodig veel tijd, iets 
wat wij als organisator betreuren en anders hadden 
gewenst! Door dit ongemak startte ook het programma 
helaas met de (on)nodige vertraging.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter mw. Baukje 
Mulder, opende Dans- en Balletschool Jorien Boot hun 
bijdrage aan deze middag met een lichtvoetige balletvoor-
stelling, gevolgd door een optreden van het imposante koor 
‘The Seaside Singers’ met een zeer gevarieerd repertoire. 
 

Vandaag namen 11 deelnemers deel aan deze 
prachtige wandeling. Het was een sombere dag en het 
miezerde de zon liet zich niet zien. Ellen bracht aantal 
mensen naar het station in Voorhout. Ze hersteld nog 
van haar operatie. De NS automaat liet het afweten 
maar we hadden nog genoeg tijd om in te checken 
aan de overkant. 

Na een voorspoedige reis starten we onze tocht vanaf 
station Amsterdam Amstel waar we eerst een aantal km 
lopen naar onze koffiestop. Vanaf de uitgang Omval/
Berlagebrug passeren we de Hoge school Amsterdam. 
Lopen langs de Amstel met zijn mooie woonarken en 
prachtige hoogbouw. Passeren paviljoen Miranda en 
begraafplaats / park Zorgvlied en lopen door het 
prachtig blauw gele draaihek het Amstelpark in. Wat een 
mooi park met zijn uitbundige herfst kleuren en bijzon-
dere bomen. Zelfs een tulpenboom getuige een blad in 
de vorm van een tulp. Veel paddenstoelen en zelfs een 
eekhoorntje werden gespot. Halsbandparkieten vlogen 
rond. De Japanse tuin een lust voor het oog, wat een 

kleur nuances en ook hulsttakken vol rode bessen om 
van te watertanden. Onderweg werden foto’s gemaakt 
van al dit moois.
Klein kalfje serveerde heerlijk gebak bij de koffie en 
gesterkt vervolgen we onze wandeling door het 
natuurschoon dat Amsterdam Zuid ons biedt. 
Slingerpaden, zelfs een wei waar we doorheen lopen 
dat mag omdat het broedseizoen allang over is. We zien 
ooievaars lopen en zilverreigers, een blauwe saffraan 
krokus, knalrode kardinaalsmutsen, taxusbessen, een 
haas rent langs, we zien smienten, ganzen in V-vorm 
die er vandoor gaan. Langs de Amstel genieten we van 
het uitzicht op de statige patriciershuizen. Al met al 
hebben we bijna 18km gelopen. Deze wandeling gaan 
we zeker nog eens over doen als het zonnetje schijnt. 
Het Amstelpark en Zorgvlied park / begraafplaats zijn 
zeer de moeite waard om eens te bezoeken.
Ik heb genoten van deze erg geslaagde wandeldag. 
Ik hoop er volgende keer weer bij te zijn.

Wimke Schrier

Groene wissels   
Amsterdam Amstel 15 november 2016

Aansluitend, opnieuw een mooi optreden van enkele 
groepen danseressen van diverse leeftijden van Jorien Boot 
met heel verschillende klassieke en moderne dansen, o.a. 
een bloemendans waarbij rozen werden uitgereikt aan 
toeschouwers.

Als laatste onderdeel voor de pauze werd een cheque van 
€ 800, - overhandigd aan mw. Monique van den Hoonaard 
van Vluchtelingenwerk Nederland (afd. Noordwijk) als 
opbrengst van ontvangen giften aan KBO Noordwijk ter 
gelegenheid van het 60-jarig jubileum, bestemd voor de 
lokale afdeling hier in Noordwijk.

Na de pauze met een drankje, was er een sprankelend 
optreden van Harmoniekapel Crescendo die het tempo en 
ritme er goed in hielden en daarmee ook vanuit de zaal 
enthousiaste reacties ontvingen als er bijv. meegeklapt kon 
worden op de melodie. 
Na een kort intermezzo van mw. Annie van Beelen (feest 
comité) volgde een erg leuk optreden van Dansschool 
Jorien Boot met een Charleston-dans, dat door de aanwezi-
gen ook erg werd gewaardeerd. 
Het eerste (en tot nu toe enige) Noordwijkse dames 
shanty-koor ‘De Noortukse Vissersvrouwen’ besloten de 
middag met een uitgebreid optreden waarbij een aantal 
bekende Nederlandse liedjes ten gehore werden gebracht 
die door veel mensen dan ook van harte werden meege-
zongen. Afsluitend werd gezamenlijk het Finalelied gezon-
gen, zijnde ‘Ooh Vuurtorenplein’ op de melodie van ‘Ooh 
Waterloo plein’.

Terugkijkend op een geslaagde middag als afsluiting van 
dit jubileumjaar, verlieten de aanwezigen wat later als 
gepland De Muze.  
Aan de reacties te horen heeft men zich goed vermaakt met 
het aangeboden programma wat overigens geheel ver-
zorgd werd door Noordwijkse verenigingen en organisaties.
Speciale dank aan de leden van de feestcommissie voor 
hun inzet i.v.m. dit jubileumjaar.
 
Annie van Beelen, Hannie Jongeneel en Ans Weerink

Jubileum activiteiten Verslag eindfeest KBO 60 jaar



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd December '16 Januari '17

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken wo 10:00 21 18

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat do 14:00 15 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 16 20

 Handwerken en Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 5, 12 16, 23, 30

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen do 14:00 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken ma 11:00 19

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken ma 13:30 5, 12 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt ma 13:30 19

 Natuurclub "Samen eropuit"  
(parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 3, 17, 31

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 4, 18, 

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 5, 19

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 6, 20

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:45 2, 9, 16, 23, 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 8:45 20 17

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd December '16 Januari '17
 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 3, 17 14, 28

 Bingo / Damesbingo
     DBO  v    De Wieken ma 20:00 12 9

 Bingo & Nieuwjaarsreceptie
     DBO     Het Trefpunt do 13:15 5

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 7, 14, 21

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

Activiteiten
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Activiteit, organisatie & locatie dag tijd December '16 Januari '17

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 9:00 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30

2, 9 16
23 (Kerstdrive 
13:00uur)

6, 13, 20, 27

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt ma 9:30 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Computercursus "Windows 10"
     DBO     Het Trefpunt wo 10:00

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:30 1, 8, 15 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 3, 17 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:45 6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken do 13:45 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 12, 

19(excursie) 16, 30

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 12, 

19(excursie) 23

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 20 17

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 9:30 5 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 5, 12 9, 16, 23, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 6, 13 10, 17, 24, 31

 Omgaan met Tablets 
     DBO      De Wieken vr 10:00 2, 9, 16

 Computer/laptop cursus
     DBO      De Wieken vr 11:00 2, 9, 16

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee 
kerk

wo 9:00 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:45 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 14:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25

Start in overleg
 Bij voldoende belangstelling

Activiteitenwetens-
waardigheden 

Voedingsadvies  
Wilt u ook zo graag een voedingsadvies 
van Isabelle?  Tijdens de senioren markt 
in de Wieken was Isabelle aanwezig en 
zij gaf allerlei voedingsadviezen Nu na 
de feestdagen wil zij een kleine cursus 
geven over gezond eten en drinken. 
Deze bestaat uit 5 middagen van 1 uur 
en de kosten voor de gehele cursus is 
25 euro. Isabelle is blij met 5 cursisten. 
Interesse zie onder.
 
Jubileumfeest 
Bomvol einde van het 60 jarig 
Jubileumfeest in de Muze. 
In de eerste plaats dank ik iedereen voor 
de komst naar de Muze. Als je achter de 
schermen bezig bent met allerlei mensen 
die op gaan treden heb je eigenlijk niet in 
de gaten dat de zaal zo vol was, maar 
daarom ook de moeite waard om zo een 
middag te organiseren met ballet, zang 
en muziek. Nu is het jubeljaar (zo noem-
den wij dit jaar) voorbij en we gaan ons 
weer voorbereiden voor het jaar 2017. 
Tot slot wil ik Ans Weerink en Hannie 
Jongeneel bedanken met al de voorbe-
reidingen tijdens alle activiteiten die 
geweest zijn het afgelopen jaar. 
Heel veel dank, An van Beelen.
 
Kerstconcert in Huis ter Duin 
en kerstviering ín de Wieken’.
Er waren dit jaar heel veel telefoontjes 
voor entreebewijzen in Huis ter duin. 
Helaas kreeg de K.B.0. maar 150 kaarten, 
dus u begrijpt dat we daar snel doorheen 
zijn. Maar u kunt zich wel inschrijven voor 
het kerstfeest in de Wieken en dat is ook 
op 19 december aanvang 11 uur.
Pastor Blokland draagt kerstmis op met 
het K.B.O. Koor. Aansluitend drinken we 
gezamenlijk koffie / thee met wat lekkers. 
Dan is het tijd voor de kerstlunch (prijs 
€ 2,50) waar u zich voor moet opgeven 
bij An. Na de lunch is er het optreden 
van het koor ‘Geen Gehoor’. Al met al 
hopen we weer op een warme en fijne 
kerstviering.
Voor bovenstaande activiteiten en 
opgeven lunch kunt u contact opnemen 
met An van Beelen 071 8881407 
(liefst tussen 18.00 en 19.00 uur).

Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct 

-  Redacteur voor de opmaak van onze  
 Nieuwsbrief (bekend met Desktop  
 Publishing software) 
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud  
 van de Nieuwsbrief (interviews, 

  verslagen etc.).

Heeft u interesse of weet misschien
iemand die wij zouden kunnen
benaderen voor één van de boven-
genoemde vacatures, neemt u dan a.u.b.
even contact op met: Mevr. Baukje Mulder
Veenema (voorzitter) tel. 071 – 36 466 46
Dhr. Jacques Berbée (penningmeester) 
tel. 071 – 36 138 58

Wandelen met 
de KBO 
Elke 3e dinsdag van de maand vertrek-
ken we om 8.45u of om 9 uur vanaf het 
Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk om 
met de auto naar station Voorhout te 
rijden en daar de trein te nemen.

LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK 
BIJ IEDERE WANDELING. 

Di. 20 december 16. Dit is een 
wandeling in Den Haag Centrum en 
omgeving ri. Scheveningen. De koffie 
pauze is bij het Gouden Hoofd in het 
centrum.
De wandeling wordt verzorgd door 
Rob Schleuderman, wandelmaatje van 
Rene van Schie. Vanaf het Verkade 
plein bij de St.Jeroenskerk vertrekken 
we om 9 uur lopend naar bushalte 
Voorstraat (Herenweg) in Noordwijk 
Binnen.
De bus Q liner 385 vertrekt om 9.16 u 
naar Den Haag Centraal.

Tot  ziens,  Ellen de Groot, 
071-3612112 of 0642656757                                             



 

Budgetinformatiepunt voor vragen over geldzaken
De ISD Bollenstreek (ISD) en Humanitas starten maandag 
7 november 2016 met een budgetinformatiepunt. 

Het budgetinformatiepunt 
Bij het budgetinformatiepunt kunt u terecht met vragen 
over geldzaken. Medewerkers van de ISD en vrijwilligers 
van Humanitas kunnen uw vragen beantwoorden en u 
informatie en advies geven. Dat kunnen eenvoudige, 
maar ook complexe vragen zijn. 

Medewerkers van de ISD  
Zij hebben ervaring met mensen met (problematische) 
schulden, schuldsanering en budgetbeheer. 
Vanuit hun ervaring kunnen ze u adviseren bij 
(problematische) schulden. 
 
Medewerkers van Humanitas  
Dat zijn vrijwilligers met ervaring die u kunnen helpen 
om meer grip te krijgen op uw financiële administratie 
en u meer inzicht te geven. Zij kunnen u helpen met 
budgetteren. Als uw schulden nog beperkt zijn, dan 
helpen zij u om weer op de goede weg te komen. 

Voor wie
Voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Wanneer kunt u terecht bij het budgetinformatiepunt? 
Iedere maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Een afspraak 
maken is niet nodig.
 
Locatie
Begane grond ISD Bollenstreek, Hohabostraat 92 te Lisse. 

Waarvoor kunt u bij het budgetinformatiepunt terecht?
U kunt voor alle vragen bij het budgetinformatiepunt 
terecht. Door tijdig een advies te vragen, kunt u problema-
tische schulden voorkomen. Voorbeelden van vragen zijn:
•  Hoe zorg ik dat ik maandelijks uitkom met mijn geld?
•  Ik heb geen overzicht meer over mijn uitgaven en finan-
 ciële administratie. Hoe krijg ik dat wel onder controle?
•  Ik kan mijn rekeningen niet meer allemaal betalen. 
•  Welke rekeningen kan ik het beste wel betalen?
•  Ik kan mijn zorgpremie niet meer betalen. Wat kan ik het  

beste doen?
•  Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat kan ik het beste 

doen?
• Ik kan mijn energierekening niet meer betalen. Wat kan 
 ik het beste doen?     
•  Hoe maak ik een kasboek van mijn inkomsten en 
 uitgaven? 

Wat kunt u verwachten?
De bedoeling is in een kort gesprek uw vragen te bespre-
ken. Afhankelijk van uw vragen/situatie kan een vervolgaf-
spraak plaatsvinden. Dat kan zijn met de consulent van de 
ISD of met een vrijwilliger van Humanitas.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek 
of Humanitas.

Bereikbaarheid ISD  
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl 
Per mail: info@isdbollenstreek.nl 
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/
Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.
  
Bereikbaarheid Humanitas
Telefoon: (06) 12 73 80 98
Website: www.humanitas-rijnland.nl
Per mail: rijnland@humanitas.nl 
Wanneer u ondersteuning of hulp wenst bij bovengenoem-
de zaken betreffende het budgetinformatiepunt dan kunt u 
natuurlijk kontact opnemen met een van onze ouderen - / 
belastingadviseurs.

ISD: Doelgroep voor collectieve aanvullende
zorgverzekering uitgebreid
Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen 
kunnen in aanmerking komen voor een voordelige 
collectieve aanvullende zorgverzekering via Zorg en 
Zekerheid. De inkomensgrens om in aanmerking te 
komen is verhoogd van 110% naar 120% van de bij-
standsnorm en met een maximaal eigen vermogen 
voor echtparen van € 11.840, -. Dit betekent dat 
meer mensen in aanmerking komen voor deze zorg-
verzekering. 
Voordeel van de collectieve aanvullende zorgverzekering 
is korting op de premie van de basisverzekering. En tegen 
een laag tarief een goede aanvullende zorgverzekering. 
De gemeenten betalen een deel van de premie. Daardoor 
kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermo-
gen ook goed verzekerd zijn.
Voor meer informatie over deze zorgverzekering, de 
voorwaarden, de bijstandsnormen en de mogelijke verze-
keringspakketten kunt u terecht op de website van de ISD 
Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl. U kunt ook bellen 
naar de ISD via  (0800) 95 67 000 of langs gaan bij  het Wmo 
loket van de gemeente Noordwijk. 

ISD-Rubriek
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‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 06 23 95 40 21

Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A in Noordwijk welke open is van woensdag 
t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat! www.verfspecialistlassooy.nl

Fijne feestdagen
en een gelukkig 

nieuwjaar!

Ook voor al uw glasreparaties

Aan het eind van het jaar gaan mensen behalve aan 
schenkingen ook weer aan testamenten denken. Door 
het vallen van de blaadjes worden we kennelijk wat 
meer melancholiek…

Daarom wil ik u in dit stukje een paar belangrijke wetens-
waardigheden over testamenten meegeven 
Allereerst: bewaar uw testament goed! De testament-tekst 
komt niet in enig extern register terecht. De originele, 
getekende akte blijft bij de notaris, die normaliter ook een 
digitale versie heeft. U heeft het afschrift. Verder heeft 
niemand de tekst! Bij het Centraal Testamenten Register 
wordt doorgegeven dat u op datum x een testament 
gemaakt heeft bij notaris y, met nummer 12345… Dat is het 
enige. Het CTR heeft niets aan teksten omdat u in uw leven 
nog vele malen het testament kan wijzigen en dan worden 
de eerdere teksten nutteloos. Het testament gaat tijdens uw 
leven ook niet naar de Belastingdienst – anders dan alle 
andere notariële akten. Om dezelfde reden. Pas het laatste 
testament vóór iemand overlijdt, wordt door het overlijden 
bekrachtigd. 
Dat brengt mij op het volgende punt. Vaak hoor ik van 
mensen die geld willen lenen bij de bank, dat de bank het 
testament wil zien (van de nog levende ouders!) om aan te 
tonen dat de schuld van kind a bij het overlijden van de 
ouders, door de ouders wordt kwijtgescholden. Dit om de 
last te bepalen die het kind te dragen krijgt. Kan daar nog 
een hypothecaire lening bij of niet. Dit is totaal zinloos. Aan 
testamenten van nog levende mensen kunnen in het geheel 
géén rechten ontleend worden! Zij kunnen deze testamen-
ten te allen tijde herroepen of wijzigen! Het testament wordt 

pas van kracht nadat een persoon is overleden. Ook zijn er 
mensen die denken dat ze hun familielid kunnen vragen een 
testament op een bepaalde manier op te maken zodat ze er 
van verzekerd (??) zijn dat iets zus en zo verloopt. Dit kan ook 
niet! Overeenkomsten sluiten over nog niet opengevallen 
nalatenschappen is nietig, en de betreffende persoon is 
sowieso vrij het testament op ieder gewenst moment te 
wijzigen ook al denkt het familielid dat het testament 
ongewijzigd in stand blijft. 
Ten slotte: bewaart u alstublieft alleen uw laatste, nieuwe 
testament. Als u eerdere versies bewaart, kunnen daar grote 
misverstanden door ontstaan. Als u er mee naar een notaris 
gaat die denkt dat dat uw laatste testamenten zijn, en 
daarop voort gaat borduren bij de advisering en u blijkt toch 
later nog andere testamenten gemaakt te hebben, gaat het 
natuurlijk mis. Als u een nieuw testament maakt dat alle 
eerdere testamenten herroept, kunt u de oude afschriften 
van uw testamenten weggooien, of hier laten vernietigen! 
Als u twijfelt aan wat u allemaal heeft, brengt u alles dan 
mee naar mijn kantoor, dan zoeken we het samen uit. 
Kosteloos. Wel graag een afspraak maken!

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, 
notaris
Voorstraat 85, 
2201 HP Noordwijk
071-3640100  
ckruis@notariskruissweere.nl

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere



Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl

Nummer  uiterste inleverdatum:
Januari  1  4 januari 
Februari/maart  2  8 februari
Maart/april  3  8 maart
Mei  4  12 april 
Vorige Nieuwsbrieven kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Mw. J.L.M. Jongeneel Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 071 36 242 30
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07
Mw. J.Peen-Giezen a.i. E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

Welzijn Senioren Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
A.C.M. v. d. Meer OB E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl   
  071 36 143 56
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
R.C.G. Hellemans  OB E: helle217@planet.nl    
  071 36 206 28
J.P.M. Verkade  B E: verkadej@xs4all.nl    
  06 532 69 321
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw.W.C.E. van Leeuwen B E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
WMO Platform
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
 
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor 
het lidmaatschap € 24,00 per persoon per jaar.
Duur van het lidmaatschap De minimale duur van het KBO 
Noordwijk-lidmaatschap is tenminste één volledig kalender-
jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch 
verlengd met een jaar.
Lidmaatschap opzeggen De opzeggingstermijn is mini-
maal één maand voor het einde van enig jaar (dus vòòr 
1 december) en dient schriftelijk te geschieden aan de 
ledenadministratie. Het actuele adres van de KBO Noordwijk 
ledenadministratie vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en 
op de website www.kbonoordwijk.nl

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-
schap € 24,- per jaar • Veelzijdig

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

“Hotel De Ossewa” 
 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

T 071 - 36 46 006
dag en nacht bereikbaar
barbaranoordwijk.nl 

Areen van der Plas & 
Annemarie Hazenoot

Omdat een
uitvaart

meer is dan
afscheid
alleen...

Ziek? 
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt? 
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een 
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat: Mevrouw 
J.G. Lindhout  (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil 
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep 
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en 
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw 
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak. 

IN MEMORIAM

 Dat zij mogen           rusten in vrede 

Mevr. G. Prook-van Dijk 
Lindenhofstraat 20 71 jaar

Mevr. H.J. Schrama-Hasenoot  
Meeuwenlaan 11 Katwijk    76 jaar

Mevr. A.C. Duijndam-van Rhijn 
Groot Hoogwaak 165    91 jaar

Mevr. C.M. Hoogeveen 
Huis ter Duinstraat 40-F    77 jaar

Mevr. M.P. Worp-van Dijk 
Groot Hoogwaak 104    86 jaar 




